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Prezenta teză de doctorat își propune să analizeze principalele probleme 

teoretice și practice cu privire la interpretarea / aplicarea dispozițiilor legale ce 

reglementează, cu caracter de noutate în procesul penal din România, instituția 

acordului de recunoaștere a vinovăției. În același timp, teza urmărește transpunerea 

procedurii speciale în domeniul respectării drepturilor omului, respectarea 

drepturilor și intereselor legale ale minorilor, precum și protejarea victimelor 

infracțiunii.  

Acordul de recunoaștere a vinovăției este definit în literatura de 

specialitate ca fiind înțelegerea ce poate fi parafată în cursul urmăririi penale între 

acuzare și apărare, înțelegere având ca obiect recunoașterea comiterii delictului și 

acceptarea încadrării în drept în schimbul unei reduceri a pedepsei ce urmează a fi 

aplicată și privește, în esență, felul și cuantumul sancțiunii, precum și forma de 

executare a acesteia.  

Doctrina juridică străină a considerat instituția acordului de recunoaștere 

ca fiind singura cale de atingere a unui standard ridicat de prevenție cu cele mai 

mici costuri pentru sistemul justiției penale. Cu alte cuvinte, unele sisteme de drept 

de influență continentală, cum este și cel din România, au simțit nevoia unei 

abordări pragmatice, împrumutând anumite instituții de drept procesual ce își 

găsesc izvorul în sistemul de drept anglo-saxon, instituționalizând astfel principiul 

justiției negociate. 

Cu toate acestea, necesitatea reglementării și promovării ideii de justiție 

negociată nu trebuie să conducă la diminuarea sau chiar ,,abolirea” principiilor 

legalității, aflării adevărului și dreptului la un proces echitabil, egalitatea de arme 

constituind una din garanțiile fundamentale împotriva arbitrariului. Prin urmare, 

teza de doctorat antamează problematica acordului de recunoaștere a vinovăției, 

astfel cum s-a cristalizat aceasta în practica judiciară de specialitate, punându-se 

accent pe necesitatea respectării drepturilor principalilor actori implicați în 

procedură. 
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Totodată, s-au pus în balanță și analizat principalele avantaje și 

posibilele capcane ale desfășurării acestei proceduri speciale, urmărindu-se prin 

desfășurarea activității de cercetare științifică găsirea unor formule practice optime 

pentru a înlătura eventualele neajunsuri identificate, pentru a transparentiza 

procedurile desfășurate și pentru a simplifica procesul penal în ansamblul său, fără 

a face rabat de la principiile fundamentale ce reglementează procesul penal în 

viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi definit ca fiind o înțelegere 

ce poate fi perfectată sau încheiată în cadrul unui proces penal aflat în desfășurare, 

într-o anumită etapă a activității de urmărire penală, între procuror și inculpatul 

supus cercetărilor, prin care acesta din urmă este de acord să pledeze vinovat 

pentru o anumită acuzație ce i se aduce în schimbul obținerii unor concesii sau 

unui tratament mai blând din partea acuzării. Acest lucru poate însemna, printre 

altele, fie că inculpatul va pleda vinovat pentru o învinuire mai puțin gravă sau 

pentru unul din mai multe capete de acuzare reținute în sarcina sa, în schimbul 

renunțării la tragerea la răspundere penală pentru comiterea altei/altor infracțiuni, 

fie că acesta va recunoaște săvârșirea unei fapte penale în schimbul aplicării unei 

pedepse mai puțin severe.  

Încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției sau a unei ”convenții 

penale”, așa cum această instituție mai este cunoscută în legislația și jurisprudența 

a numeroase state, permite ambelor părți să evite un proces penal de lungă durată 

și asigură inculpaților și apărătorilor acestora evitarea riscului unei condamnări 

mult mai severe în cazul ajungerii în fața instanțelor de judecată. De exemplu, în 

sistemul juridic american, unui inculpat acuzat de săvârșirea unei tâlhării, 

infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii într-o facilitate federală, i 

se poate oferi posibilitatea de a pleda vinovat de săvârșirea unui simplu furt, 

infracțiune pentru care legea penală nu prevede aplicarea unei pedepse privative de 

libertate. În alte cazuri, cum ar fi în cazul unui accident auto, atunci când sunt 

îndeplinite condițiile atragerii răspunderii civile împotriva persoanei vinovate, 
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inculpatul poate fi de acord să pledeze vinovat fără dubiu sau "vinovat cu o 

rezervare civilă", care, în esență, este o pledoarie de vinovăție fără a admite însă 

angajarea răspunderii civile delictuale în cadrul procesului penal. 

Încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției poate naște o dilemă 

puternică pentru avocații apărării, în măsura în care trebuie să aleagă între a-și 

urmări cu toată îndârjirea și indiferent de consecințe interesul încheierii unei 

înțelegeri bune pentru clientul lor prezent, sau interesul menținerii unei relații bune 

cu procurorul de caz în perspectiva ”favorizării” clienților viitori.  

Încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției a fost percepută ca un 

schimb voluntar care lasă ambele părți pe poziții avantajoase în cadrul procesului 

penal, în care inculpații au multe drepturi procedurale și procesuale, dar odată cu 

depunerea pledoariei de vinovăției sau perfectarea convenției penale aceștia 

concesionează drepturile lor în favoarea procurorului de caz, obținând în acest fel 

concesii pe care le apreciază mai mult decât drepturile la care au renunțat. În acest 

sens s-a susținut că perfectarea unui acord de recunoaștere a vinovăției profită 

societății care este asigurată în acest fel că există mult mai puține șanse ca cei 

vinovați de săvârșirea unor fapte antisociale să fie achitați. 

Această instituție de justiție negociată este criticată, în special în afara 

Statelor Unite, pe motiv că relația sa strânsă cu interesele urmărite în cadrul 

procesului penal de părțile implicate, eventualele amenințări sau constrângeri 

folosite, fie de o parte, fie de cealaltă, pun în pericol serios rezultatul juridic corect 

și justa soluționare a cauzei.  

 

Pentru a răspunde noilor realități existente în activitatea organelor 

judiciare și pentru a moderniza și pune în acord legislația procesual penală din țara 

noastră cu cea a altor țări europene în contextul aderării României la Uniunea 

Europeană în materie legiuitorul a hotărât reglementarea, în cuprinsul Noului Cod 

de Procedură Penală, respectiv prin Legea 135/2010, a instituției acordului de 
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recunoaștere a vinovăției. Noua instituție procesual penală are caracter de noutate 

și are menirea de a răspunde nevoilor sistemului judiciar de degrevare cu judecarea 

unor cauze penale în care ambele părți implicate consimt la scurtarea procesului 

penal și la îndeplinirea în timp relativ scurt a scopului acestuia, respectiv tragerea 

la răspundere penală a unei persoane care se face vinovată de săvârșirea unei 

infracțiuni. De asemenea s-a urmărit economisirea unor sume cheltuite cu 

organizarea și desfășurarea unor procese penale în care rezolvarea era previzibilă 

încă din faza incipientă a procedurilor judiciare. Dincolo de aceste rațiuni de ordin 

procesual și financiar s-a urmărit legiferarea unor noi drepturi în favoarea 

persoanelor vinovate de săvârșirea unor fapte antisociale, respectiv dreptul de a nu 

mai fi supus atenției publice cauzate de judecarea acestora în fața instanțelor de 

judecată sau cel de a se supune rigorilor legii într-un termen scurt fără perioade de 

incertitudine între momentul declanșării procedurilor judiciare și tragerea acestora 

la răspundere penală. Dincolo de numeroasele necesități ce pot fi invocate în 

sprijinul acestei opțiuni a legiuitorului român era importantă modernizarea Codului 

de Procedură Penală prin adăugarea unei noi instituții, existentă în legislația 

majorității țărilor membre U.E. și menită să simplifice judecarea cauzelor penale. 

Instituția a suferit modificări consistente, reglementându-se posibilitatea 

încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției de către inculpații minori, 

lărgirea sferei infracțiunilor care pot face obiectul acordului prin creșterea limitei 

de pedeapsă prevăzută de lege de la 7 la 15 ani, reglementarea posibilității 

reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită de 

un inculpat de către procurorul de caz ca urmare a încheierii unui acord de 

recunoaștere, precum și soluțiile ce pot fi adoptate în urma judecării acordului de 

către instanțele competente. 

Instituția acordului de recunoaștere a vinovăției își are originea în 

sistemele de drept common law (de tip anglo-saxon) fiind ulterior preluată și 

adaptată pentru a răspunde exigențelor și elementelor specifice sistemelor de drept 

de tip continental, impunându-se în legislația multor țări europene din rațiuni de 
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ordin practic, fiind considerată un instrument eficient prin care poate fi atins în 

mod neconvențional scopul unui proces penal.   

Această instituție a fost extrem de dificil de adaptat la exigențele 

jurisdicțiilor bazate pe dreptul civil. Acest lucru se datorează faptului că, spre 

deosebire de sistemele de drept de tip common law, sistemele de drept continental 

nu cunosc conceptul de probă absolută, în cazul în care inculpatul mărturisește un 

delict, declarația sa va fi inclusă în ansamblul materialului probator ce se 

administrează în faza de anchetă iar organele de urmărire penală nu sunt absolvite 

de obligația de a prezenta instanței un caz complet, respectiv de a strânge probe 

pentru a lămuri cauza sub toate aspectele, atât în favoarea, cât și în defavoarea 

inculpatului. În aceste sisteme de drept, o instanță de judecată poate decide că un 

inculpat este nevinovat, chiar dacă  i-a fost prezentată o mărturisire nemijlocită, 

completă, totală și necondiționată. De asemenea, spre deosebire de sistemele de 

drept de tip common law, procurorii din țările ce au la bază sistemul de drept de tip 

continental, pot fi limitați sau nu le este conferită prin lege puterea de a renunța la 

o acuzație sau de a reduce limitele pedepsei prevăzute de lege pentru un anumit 

delict penal, făcând practic încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției 

imposibilă. 

Unele dintre cele mai inovative rezolvări ale cauzelor penale vor veni din 

partea procurorilor.  Această concluzie trebuie totuși nuanțată  având în vedere 

interesele total opuse a celor doi participanți implicați în procesul penal. Într-un 

proces contradictorial, interesele procurorilor sunt în mare măsură antitetice cu cele 

ale inculpaților. Deși datoria lor este de a face dreptate și nu aceea de a obține 

condamnări, perspectivele existente asupra procesului penal adversial îi transformă 

în niște gardieni slabi ai intereselor acuzaților. Cu toate acestea, procurorii au acum 

stimulente adecvate pentru a-i determina să îi ajute pe  adversarii lor de odinioară. 

Instituția acordului de recunoaștere a vinovăției este astăzi, prin esența sa, un 

instrument de colaborare (unii ar spune coliziune) și nu un nou câmp de luptă. 

Sfera justiției penale a fost transformată dintr-un ring de luptă într-o masă a 
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negocierii, iar această metamorfoză a revoluționat interesele celor două părți 

procesuale. Acest instrument inovativ a reușit să încurajeze toate părțile implicate 

să conlucreze împreună pentru a realiza acorduri de recunoaștere care să aducă 

beneficii tuturor actorilor implicați direct în acest fenomen. Procurorii au interesul 

individual, cât și instituțional în rezolvarea rapidă și consensuală a cauzelor pe care 

le instrumentează pentru a-și crea timpul necesar anchetării altor dosare sau să își 

reducă propriul volum de activitate. Atunci când formulează oferta de negociere, ei 

vor ca acuzații să o primească, să o înțeleagă și într-un final să o accepte. 

Consilierea necorespunzătoare sau lipsa acesteia în vederea rezolvării pe această 

cale a unei anchete penale este contraproductivă, creând blocaje și ducând la 

creșterea volumului de activitate pentru organele de urmărire penală.  Și erorile 

judiciare comise în procedura de parafare a unui acord dau naștere unor căi de atac 

sau unor memorii, concretizându-se în eforturi suplimentare pe care niciun 

procuror nu și le dorește pe termen lung în activitatea sa cotidiană. Prin urmare, pe 

de o parte procurorii sunt interesați mai întâi să convingă acuzații să le accepte 

oferta cadru, iar pe de altă parte ca acordul obținut să fie legal și întemeiat pentru a 

evita formularea unor căi de atac sau a altor memorii. În procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăției, spre deosebire cea a unui proces obișnuit, interesele lor 

sunt comune în mare măsură cu cele ale inculpaților și sistemului procesual penal. 

Atât procurorii, cât și inculpații sunt dezavantajați dacă o apărare neinspirată 

obstrucționează încheierea unor acorduri favorabile. Nu numai că procurorii au 

motive să prevină o apărare neprofesionistă, dar au și instrumentele să o facă. 

Aceasta deoarece procurorii cunosc cel mai bine detaliile unei cauze penale astfel 

încât sunt singurii în măsură să prevină și să contracareze asemenea erori ale 

apărării. 

Multe dintre aceste motive îi vor stimula și pe ceilalți actori implicați să 

colaboreze în vederea punerii în aplicare a unei reforme adevărate. Astfel, 

judecătorii au motive serioase să îți reducă la rândul lor volumul de muncă prin 

încurajarea apărării să accepte ofertele înaintate și să obțină încheierea unor 
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acorduri de recunoaștere legale și temeinice pentru a nu fi atacate. Avocații la 

rândul lor trebuie să se confrunte cu un volum mare de activitate și să urmărească 

soluționarea cauzelor într-un termen scurt urmărind simultan să evite acuzații 

ulterioare de necompetență din partea clienților lor sau a barourilor din care fac 

parte. Legiuitorul a urmărit, de asemenea, stimularea încheierii unor acorduri de 

vinovăție, instituție considerată a fi un instrument ieftin și  rapid de consolidare a 

siguranței publice prin eliminarea infractorilor. Legea acordă tuturor participanților 

în procedura penală instrumente adecvate care să ducă la acceptarea de către 

inculpați a eventualelor oferte formulate și care să asigure că aceștia le înțeleg 

suficient de bine încât să se realizeze un acord. 

În ceea ce privește rolul reprezentantului Ministerului Public ca organ de 

urmărire penală în desfășurarea acestei proceduri speciale trebuie făcută distincție 

între diferitele forme de implicare, procurorul fiind pe de o parte unul din titularii 

deciziei de inițiere a acestei proceduri, iar pe de altă parte actorul cu cele mai multe 

obligații și responsabilități. Conform prevederilor legale, procurorul este cel care 

,,negociază” parafarea convenției de recunoaștere a vinovăției, redactează actul 

procesual care conține manifestarea de voință a actorilor implicați și urmărește, 

prin trimiterea către instanța de judecată competentă a actului semnat și prin 

participarea activă la procedura contradictorie în fața acesteia, rezolvarea acțiunii 

penale și atingerea scopului procesului penal. 

În cadrul negocierilor o reducere cantitativă a acuzațiilor nu poate avea 

loc. Cu toate acestea, în baza înțelegerii cu inculpatul în vederea recunoașterii 

săvârșirii uneia sau unora din infracțiunile reținute în sarcina sa, procurorul poate 

dispune anterior demarării procedurii de încheiere a unui acord de recunoaștere a 

vinovăției, renunțarea la urmărirea penală a uneia sau unora din infracțiunile mai 

puțin grave, pentru care nu există interesul statului sau mai bine zis oportunitatea 

tragerii la răspundere penală.  

Acceptarea încadrării juridice dată faptei reprezintă o componentă 

esențială și influențează în mod direct succesul procedurii de încheiere a unui 
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acord de recunoaștere. Aceasta deoarece încadrarea în drept a faptei săvârșite de 

inculpat stabilește limitele în care va fi individualizată pedeapsa ce îi poate fi 

aplicată prin acordul încheiat. Este imperios necesar ca la încadrarea în drept a 

faptei săvârșite să se țină cont de toate circumstanțele agravante sau atenuante sau 

mai ales decât atât de incidența eventualelor cauze de agravare sau atenuare, 

precum și de forma de participație a inculpatului la comiterea faptei. Astfel, orice 

nelămuriri sau nemulțumiri ale inculpatului referitoare la încadrarea juridică dată 

faptei reținută în sarcina sa trebuie clarificată și înlăturată înainte de declanșarea 

acestei proceduri speciale. Aceasta deoarece în cazul în care părțile urmăresc 

derularea cu succes a negocierilor nu trebuie să piardă din vedere faptul că 

inculpatul trebuie să accepte fără rezerve încadrarea juridică reținută de către 

procuror prin ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale. Prin urmare, dacă 

inculpatul nu este mulțumit de încadrarea juridică dată faptei pentru care a fost 

pusă în mișcare acțiunea penală poate solicita, oral sau în scris, schimbarea 

încadrării juridice cu indicarea motivelor de fapt și de drept ce susțin această 

cerere.  În cazul în care această cerere este întemeiată, procurorul va dispune 

schimbarea încadrării juridice și va aduce la cunoștința inculpatului modificarea 

cadrului procesual, putându-se iniția în acest moment procedura specială având ca 

obiect încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. 

Pedeapsa ce va fi aplicată constituie obiectul central al negocierilor. Prin 

această negociere, avocații caută să cadă la un acord cu procurorul de caz asupra 

unei pedepse ce va fi propusă prin acordul ce va fi încheiat. În cele mai multe 

cazuri cele două părți implicate au aproximativ aceeași percepție asupra dosarului 

care să le permită să ajungă rapid la o soluție satisfăcătoare în egală măsură. 

S-a constatat că succesul acestei proceduri speciale își are izvorul într-o 

apreciere realistă a circumstanțelor personale și reale ale unui caz și într-o analiză 

obiectivă a acestor elemente. De fapt, în baza experienței lor profesionale pentru 

fiecare categorie de infracțiuni, avocații și procurorii stabilesc caracteristicile 

concrete ale infracțiunii săvârșite și trăsăturile personale ale inculpatului. În cazul 
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în care modalitatea de comitere a faptei și profilul psiho-social al inculpatului nu 

diferă foarte mult de cazurile tipice întâlnite des în practica organelor judiciare, 

alegerea felului pedepsei ce îi va fi aplicată în concret inculpatului este facilă. 

Absența unor divergențe între acuzare și apărare cu privire la modul de 

soluționare a cauzei poate fi explicată prin existența, pe de o parte a unei doctrine 

omogene, iar pe de altă parte a unei practici judiciare unitare a instanțelor de 

judecată cu privire la felul și cuantumul pedepselor aplicate în spețe similare. 

Aceste ”bareme” informale sunt stabilite plecând de la practica de zi cu zi a 

fiecărei părți implicate. Astfel, cu cât o infracțiune este mai des întâlnită în practica 

instanțelor de judecată, cu atât mai mult cuantumul pedepsei ce trebuie aplicată 

este mai precis. În schimb, în situația existenței unor cazuri practice limitate ca 

număr cu privire la o anumită infracțiune, cuantumul pedepsei va fi mai dificil de 

individualizat pentru actorii implicați. 

Datele existente până în acest moment demonstrează un oarecare grad de 

practică unitară în condamnările aplicate în urma încheierii unor acorduri de 

recunoaștere a vinovăției. Această constanță în decizii nu este o consecință directă 

a practicii conturate în procesul de încheiere a acordurilor de recunoaștere, ci mai 

degrabă rezultatul operaţiei de conformare a parchetelor cu tendințele instanțelor 

de judecată, în fața cărora sunt supuse analizei aproape zilnic cauze de același tip și 

care favorizează cunoașterea și respectarea unor limite principiale. Aceasta explică, 

în mare măsură, rapiditatea cu care procurorii și apărarea cad la un acord asupra 

felului și cuantumului pedepsei pe care o vor propune judecătorului în vederea 

aplicării.  

Abateri de la aceste linii directoare au loc în mod excepțional iar acestea 

au ca obiect în cele mai multe situații reduceri ale pedepsei aplicate sub limita 

impusă de practica judiciară a instanțelor de judecată. În același timp, mai mulți 

factori tind să sugereze că reducerile de pedeapsă, în cazul în care sunt acordate, 

apar în cauzele ce prezintă importanță scăzută. Datorită existenței unei practici 

judiciare omogene referitoare la cuantumul pedepselor aplicate, așa cum am arătat, 
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se pot evita neînțelegerile pe marginea pedepsei ce va fi propusă instanței de 

judecată printr-un eventual acord încheiat. În al doilea rând, atunci când este vorba 

de infracțiuni mai puțin grave, scade rigiditatea procurorului în ceea ce privește 

oportunitatea reducerii pedepsei. Chiar și așa, de regulă inculpatul nu va putea 

obține decât o reducere a pedepsei cu câteva luni în cazul închisorii sau o reducere 

de câteva procente nesemnificative atunci când se constată că pedeapsa amenzii 

este suficientă în vederea tragerii acestuia la răspundere penală.  În al treilea rând, 

apărătorul nu are, în general, instrumente care să îi permită să exercite o presiune 

asupra procurorului de caz în vederea obținerii unui tratament mai favorabil. 

Potrivit avocaților apărării, în cea mai mare parte a dosarelor care au ca obiect 

delicte minore, probele administrate împotriva inculpatului sunt atât de puternice și 

evidente încât vinovăția acestuia din urmă, și prin urmare condamnarea lui, în 

urma unui proces desfășurat în fața instanțelor este mai mult decât sigură. Se 

subînțelege că această situație, în cazul în care este verosimilă, limitează concesiile 

pe care ar fi gata să le facă procurorul pentru a se asigura că inculpatul încheie un 

acord de recunoaștere a vinovăției.  

 În concluzie, în ciuda tuturor deficiențelor legislative identificate cu 

ocazia punerii în aplicare a acestei proceduri speciale, legiferarea în dreptul nostru 

intern a acestei instituții reglementate și în legislația altor state membre ale Uniunii 

Europene surprinde un pas esențial al legiuitorului român către modernizarea și 

pragmatizarea procesului penal. 

Aspectele evidențiate demonstrează, credem noi, importanța cunoașterii 

problemelor practice și a consecințelor încheierii unui acord de recunoaștere. Alte 

probleme care nu au fost abordate în cadrul acestei cercetări sunt asociate cu 

procesul de recunoaștere a vinovăției. Acestea includ excluderea victimelor de la 

toate discuțiile legate de soluționarea cauzei. În urma experienței lor, victimele 

unui delict penal regretă că nu au avut ocazia de a da explicații, de a face cunoscută 

versiunea lor asupra evenimentelor în care au fost implicate în mod direct și au 

impresia că au fost ,,trișate” de sistem. Prejudecățile care apar în opinia societății 
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sunt legate de sentimentul că justiția nu există în astfel de cazuri sau că aceasta nu 

este prestată în mod corespunzător. 

Faptul că deciziile sunt luate în secret de acuzare și apărare și, uneori, cu 

girul judecătorului în spatele ușilor închise, discreditează justiția. Această abordare 

a actului de justiție, în mod secret față de public, creează o imagine îndoielnică: 

respectiv că justiția este o ,,piață”, că aceasta poate fi cumpărată. Deși cercetarea 

noastră indică faptul că majoritatea negocierilor purtate în vederea încheierii unui 

acord de recunoaștere a vinovăției nu au caracter nedrept, neloial, rezultatul fiind 

în conformitate cu legea și bunele moravuri, totuși, rămâne valabil faptul că 

prestația efectuată nu respectă principiul de aparență de justiției. 

În ceea ce privește rolul judecătorului în definitivarea acordului de 

recunoaștere a vinovăției parafat între acuzare și apărare, în cursul urmăririi penale 

trebuie analizate separat cele trei etape esențiale, respectiv etapa sesizării instanței, 

etapa „judecării” convenției, iar nu în ultimul rând, etapa „deliberării” și adoptării 

unei hotărâri în această procedură.  

Posibilitatea încheierii unor acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 

inculpații minori a fost introdusă în legislația procesual penală prin modificarea art. 

478 alin. 6 din C.proc.pen. odată cu adoptarea O.G. nr. 18/2016. În forma inițială, 

dispozițiile legale ce reglementau această procedură specială nu ofereau 

posibilitatea procurorului și inculpatului minor de a pune capăt încă din cursul 

urmăririi penale conflictului de drept penal prin încheierea unui acord de 

recunoaștere a vinovăției. Această voință a legiuitorului român își găsește 

fundamentul în aparenta necesitate de a proteja drepturile și interesele legale ale 

minorilor, considerându-se că parcurgerea procedurilor de drept comun în fața 

instanțelor de judecată sesizate cu judecarea unor cauze penale având ca obiect 

săvârșirea unor infracțiuni de către minori prezintă garanții suplimentare. Ulterior, 

s-a constat în urma analizei datelor statistice referitoare la practica organelor 

judiciare că se impune modificarea legislației în vederea acordării acestui drept 

procesual și inculpaților minori, fiind în interesul acestora, atât legal, cât și 
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psihologic, ca raportul conflictual în care sunt implicați să fie soluționat încă din 

faza de urmărire penală iar ordinea de drept să fie restabilită, evitându-se în același 

timp orice alte inconveniente ce decurg din parcurgerea fazei publice de judecată 

în fața instanțelor competente.  

În ceea ce privește protecția victimelor în procedura acordului de 

recunoaștere vinovăției, înainte de a proceda la efectuarea unei analize a rolului 

persoanei vătămate, sau chiar a părții civile în încheierea acordului de recunoaștere 

a vinovăției în cursul urmăririi penale sau în soluționarea acestuia de către 

instanțele de judecată, se impune clarificarea poziționării procesului penal român 

în raport cu noțiunile de justiție restaurativă sau justiție retributivă. Prin urmare, 

având în vedere stadiul actul al procesului penal în România, scopul judecății este 

acela de a restabili ordinea socială anterioară săvârșirii delictului penal, respectiv 

restaurare psihologică, relaţională şi materială a raportului din victimă – infractor – 

comunitate sau scopul este acela al pedepsirii persoanei responsabile pentru 

săvârșirea unei infracțiuni, respectiv transpunerea în practică a legii talionului - 

,,ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, asigurând astfel satisfacția directă a 

victimei pentru neplăcerile cauzate? 

Pentru a răspunde la această întrebare se impune clarificarea acestor 

două curente/filozofii directoare ale procesului penal în raport cu stadiul actual de 

dezvoltare a justiției penale în lume.  

Diferența dintre justiția restaurativă și justiția retributivă este într-adevăr 

un subiect neobișnuit și delicat. Este neobișnuit, deoarece termenii de mai sus nu 

sunt frecvent utilizați și, prin urmare, nu sunt familiari multora dintre noi. 

Profesioniștii din domeniul juridic ar putea fi familiarizați cu semnificația fiecărui 

termen, chiar dacă la modul general, abstract. Cu toate acestea, pentru aceia dintre 

noi care nu sunt familiarizați, termenii de justiție restaurativă și justiție retributivă 

pot reprezenta un fel de dilemă. Desigur, înainte de a identifica distincția dintre 

cele două noțiuni, este important să definim și să examinăm semnificația exactă a 

fiecăreia. În primul rând, justiția restaurativă și justiția retributivă reprezintă două 
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teorii ale justiției aplicate în sistemul de justiție penală al unei țări. Rețineți totuși 

că aplicarea practică a acestora poate diferi de la o jurisdicție la alta. Gândiți-vă la 

justiția restaurativă ca o formă de justiție care implică, atât infractorul, cât și 

victima, în timp ce justiția retributivă implică numai infractorul. 

Ce este justiția restaurativă? 

În mod legal, termenul justiție restaurativă este definit ca un proces 

participativ în care toți subiecții afectați de o anumită infracțiune, cum ar fi 

victimele, infractorii și comunitatea, se reunesc pentru a rezolva colectiv și 

consensual urmarea directă produsă, pentru a înlătura efectele și restabili situația 

anterioară. Accentul unui astfel de proces se pune pe restaurarea părților afectate 

de o infracțiune. În general, o infracțiune sau un delict afectează trei părți, și anume 

victima, infractorul și comunitatea în ansamblu. Obiectivele finale ale justiției 

restaurative includ vindecarea fizică a persoanelor vătămate, reabilitarea și 

responsabilizarea infractorilor, întărirea psihică a victimelor, reconcilierea, 

repararea prejudiciului cauzat, implicarea comunității în acest proces și 

soluționarea conflictului între toate părțile interesate. Așadar, participarea activă a 

tuturor părților este imperativă. 

Justiția restaurativă urmează în mod obișnuit un proces care implică, fie 

negocierea dintre părțile implicate, fie medierea. Această teorie a justiției se 

concentrează în mod egal asupra intereselor celor trei părți afectate de săvârșirea 

unei infracțiuni. Prin urmare, diametral opus necesității impunerii unei pedepse 

infractorului, justiția restaurativă se concentrează pe promovarea unei relații ferme 

dintre victimă și societate. Aceasta este așadar o alternativă la principiul primordial 

al aplicării unei pedepse reglementat de majoritatea sistemelor de justiție penală. 

Victimele și societatea joacă un rol important într-un astfel de proces restaurativ, 

simultan nevoile și problemele tuturor persoanelor implicate fiind discutate și 

rezolvate. Sintetizând, justiția restaurativă servește ca un forum în care victima, 

infractorul și societatea își pot argumenta liber problemele, preocupările și nevoile 

legate de necesitatea înlăturării consecințelor infracțiunii. Procesul presupune, de 
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asemenea, ca toate părțile să convină asupra unui mod de acțiune, încurajând în 

același timp însuși autorul faptei să răspundă pentru acțiunile sau inacțiunile sale 

prin repararea prejudiciului cauzat. Această reparare a pagubei se poate prezenta 

sub o anume formă de reabilitare, serviciu în folosul comunității sau victimei sau 

orice altă formă de acțiune restaurativă. Teoria justiției restaurative consideră că o 

infracțiune este un act comis împotriva unui individ sau a unei comunități, și nu 

neapărat împotriva statului. 

Ce este justiția retributivă? 

Termenul justiție retributivă se referă la o teorie a justiției bazată pe 

ideea de pedeapsă. De fapt, unii se referă la acesta ca la un sistem de justiție penală 

care se concentrează pe imperativul pedepsirii infractorului în dauna necesității 

fundamentale de reabilitare a individului, ca membru al societății. În mod 

tradițional, este definită ca o teorie a justiției care consideră pedeapsa drept cel mai 

bun răspuns la săvârșirea unei infracțiuni sau răspunsul acceptabil din punct de 

vedere moral la delict. Totuși, rețineți că accentul teoriei constă în impunerea unei 

pedepse care este atât rezonabilă, cât și proporțională cu infracțiunea și severitatea 

ei. Justiția retributivă are o caracteristică pronunțat morală în sensul că urmărește 

să ofere satisfacție și beneficii morale și / sau psihologice victimei și societății, 

nevoile infractorului fiind pe ultimul plan. În plus, teoria dreptului penal retributiv 

învederează că o astfel de pedeapsă se aplică în mod egal tuturor, în funcție de 

gravitatea și natura infracțiunii. 

În justiția retributivă, spre deosebire de justiția restaurativă, nu există un 

forum comun, discuții consensuale sau vreo implicarea activă a victimei și a 

societății în procesul de restabilire a ordinii de drept sau cel al tragerii la 

răspundere penală a persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni. Justiția 

retributivă are ca punct de plecare ideea că infractorul a comis o infracțiune 

împotriva statului și a încălcat astfel legea și codul moral al societății și pentru 

aceasta trebuie pedepsit. Scopul final al teoriei justiției retributive nu este 

reabilitarea, repararea, restaurarea sau prevenirea viitoarelor infracțiuni, ci mai 
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degrabă finalitatea sa este aplicarea unei pedepse, definită ca o contraprestație la 

acțiunea/inacțiunea delictuală anterioară a infractorului. 

O problemă fundamentală a instituției analizate este ipoteza conform 

căreia actorii implicați în negocieri sunt perfect raționali. Legea comportamentală a 

subminat această ipoteză, expunând iraționalitățile consistente și euristica 

imperfectă în luarea deciziilor de către oameni. Până acum, totuși, literatura de 

specialitate a ignorat în mare măsură modul în care aceste deficiențe se răsfrâng 

asupra negocierilor purtate în vederea recunoașterii vinovăției. 

În cauza Natsvlishvili și Togonidze contra Georgiei, nr. 9043/05 din data 

de 29 aprilie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat 

compatibilitatea prevederilor instituției acordului de recunoaștere a vinovăției cu 

standardul jurisprudențial având ca obiect dreptul la un proces echitabil. Această 

hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului constituie o noutate fiind pentru 

prima dată când instanța a analizat în detaliu fiecare sistem de drept procesual care 

reglementează principiul justiției negociate.  

Chiar dacă în cele din urmă curtea nu a identificat nicio încălcare a art. 6 

alin. 1 (dreptul la un proces echitabil), art. 6 alin. 2 (prezumția de nevinovăție), art. 

34 (cereri individuale), art. 1 din Protocolul 1 (protecția proprietății private) și art. 

2 din Protocolul 7 (dreptul la dubla jurisdicție în materie penală), hotărârea este 

fundamentală în ceea ce privește aplicabilitatea standardelor amintite în domeniul 

acordului de recunoaștere a vinovăției, dar și în argumentarea opiniei separate 

formulată de judecătorul Alvina Gyulumyan.  

Legea procesual penală națională recunoaște actorilor implicați în 

soluționarea conflictului de drept penal pe calea încheierii unui acord de 

recunoaștere a vinovăției dreptul de a-și impune punctul de vedere în mod 

necondiționat, oferind suficiente garanții împotriva arbitrariului, asigurându-se 

astfel accesul deplin al acuzatului în validarea deznodământului la o instanță de 

judecată, precum și dreptul său la un proces echitabil și într-o procedură în care să 

fie respectat principiul egalității de arme. 
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Astfel, cum am precizat în partea introductivă a tezei de doctorat având 

ca obiect instituția specială a acordului de recunoaștere a vinovăției, scopul 

științific al lucrării a fost acela de a identifica carențele reglementării legale 

actuale, problemele de practică neunitară sau de interpretare a dispozițiilor 

procedurale ivite în activitatea organelor judiciare implicate în această procedură, 

capcanele psihologice existente în negocierea acordului, de a releva importanța 

protecției victimelor infracțiunilor ce formează obiectul justiției negociate și de a 

acorda o importanță sporită necesității acoperirii prejudiciului și restabilirii 

situației anterioare săvârșirii faptei antisociale. Toate aceste deziderate, și am putea 

să le spunem elemente cheie, trebuiesc puse în concordanță deplină cu principiile 

stabilite în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, practica relevantă 

în această materie fiind invocată și analizată într-unul din capitolele precedente.  

În aceeași măsură, analiza efectuată relevă necesitatea adaptării 

domeniilor de legislație secundară având ca obiect reprezentarea inculpaților de 

către avocații desemnați sau aleși din oficiu, mergând chiar până la executarea 

pedepselor asupra cărora acuzarea și apărarea au ajuns la un consens. 

Prin urmare, pentru a simplifica și operaționaliza procedura legală având 

ca obiect acordul de recunoaștere a vinovăției, pentru a atinge obiectivele avute în 

vedere de legiuitorul român la momentul adoptării Noului Cod de Procedură 

Penală, respectiv reducerea duratei procesului penal, respectarea standardului 

Curții Europene a Drepturilor Omului în materia termenului rezonabil cu un minim 

de costuri, precum și degrevarea instanțelor de judecată, consider că se impun a fi 

făcute mai multe modificări legislative în ceea ce privește reglementarea prevăzută 

de art. 478 – 488 din C.proc.pen.  

Modificările analizate în prezenta secțiune își găsesc justificarea în 

argumentarea punctelor de vedere exprimate în cuprinsul tezei de doctorat în 

legătură cu deficiențele constatate în practica de specialitate. În același timp, se 

impun a fi modificate dispozițiile legale ce reglementează această procedură 
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specială în vederea respectării drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 

vătămate.  

Propunerile de lege ferenda reprezintă însuși rezultatul cercetării 

științifice efectuate în prezenta lucrare de doctorat, expunerea de motive în sensul 

prezentat fiind făcută pe tot parcursul argumentării. Necesitatea schimbării este 

întemeiată în fapt, pe cazurile practice expuse și în drept, pe problemele de practică 

neunitară ivite în activitate organelor judiciare, ambiguitatea dispozițiilor legale 

constituind, nu de puține ori, reale provocări profesionale. 

Prin urmare, plecând de la analiza efectuată în ansamblu, consider că se 

impun a fi efectuate mai multe modificări în ceea ce privesc normele de drept 

procesual penal care reglementează această instituție speciale. 

1. Astfel, consider că se impun a fi modificate dispozițiile art. 478 

alin. 4 din C.proc.pen. în sensul eliminării condiționării încheierii unui acord de 

recunoaștere a vinovăției între procurorul de caz și inculpatul cercetat de obținerea 

unui aviz prealabil și scris de al conducătorului unității de parchet având ca obiect 

limitele între care urmează a se purta negocierea.  

Dispoziția legală nu își găsește justificarea practică sau legală atât timp 

cât, așa cum rezultă din dispozițiile art. 478 alin. 2 din C.proc.pen., efectele 

convenției penale asupra căreia s-a ajuns la un consens sunt supuse avizului 

procurorului ierarhic superior. Acest din urmă aviz are ca obiect verificarea 

legalității și temeiniciei actului încheiat în conformitate cu materialul probator aflat 

la dosarul cauzei, moment în care eventualele deficiențe pot fi cenzurate pe cale 

ierarhică.  

Propunerea este susținută cu atât mai mult de dispozițiile art. 328 alin. 1 

din C.proc.pen. de unde reiese că în momentul întocmirii rechizitoriului și anterior 

înaintării acestuia către instanța de judecată competentă acesta este verificat sub 

aspectul legalității și temeiniciei de către procurorul ierarhic superior. Astfel, 

consider că nu este justificată îngreunarea procedurii de încheiere a unui acord de 
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recunoaștere a vinovăției prin impunerea dublei avizări din partea conducerii 

unității de parchet, atât anterior declanșării, cât și la finalizarea procedurii în faza 

de urmărire penală. De asemenea, consider că nu este justificată opțiunea 

legiuitorului privind obținerea unui aviz prealabil din partea procurorului ierarhic 

superior, cu atât mai mult cu cât acesta are ca obiect stabilirea unor limite precise 

între care se poate purta negocierea. Având în vedere această normă procedurală, 

în stadiul actual al legislației ce reglementează desfășurarea procesului penal, 

procurorul de caz nu are o libertate deplină de decizie, fiind limitat în mod 

justificat în stabilirea termenilor de încheiere a unui acord de recunoaștere printr-

un simplu aviz al procurorului ierarhic superior.  

Opțiunea legiuitorului național în ceea ce privește limitarea acțiunilor 

procurorului de caz implicat direct în procedura de încheiere a unui acord de 

recunoaștere a vinovăției vine în contradicție și cu dispozițiile art. 67 alin. 2 din 

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară din care reiese că, pe de o parte 

procurorul este liber să prezinte la momentul judecării cauzei în fața instanțelor 

competente concluziile pe care le consideră temeinice, potrivit legii, luând în 

considerare ansamblul probator aflat la dosarul cauzei, iar pe de altă parte acesta 

are libertatea de a contesta la Consiliul Superior al Magistraturii orice ingerință a 

procurorului ierarhic superior, în vederea cenzurării în orice formă a concluziilor 

formulate. Așadar, dacă procurorul care participă la judecarea cauzei în 

eventualitatea trimiterii în judecată prin întocmirea unui rechizitoriu are libertatea 

de a pune concluziile pe care le consideră temeinice și de a solicita aplicarea unui 

pedepse într-un anumit cuantum justificat de materialul probator administrat în 

cursul procesului penal fără nicio ingerință atât din partea procurorului ierarhic 

superior, cât și din partea procurorului care a instrumentat cauza în faza de 

urmărire penală, cu atât mai mult acestuia din urmă ar trebui să îi fie recunoscută 

posibilitatea de a parafa o convenție penală în termenii dictați de propria conștiință, 

în conformitate cu aprecierile personale referitoare la materialul probator 

administrat și la persoana inculpatului.  
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Dacă procurorului ierarhic superior nu îi este permisă influențarea 

concluziilor ce urmează a fi depuse la soluționarea unei cauze penale, cu atât mai 

mult nu ar trebui să i se permită influențarea termenilor de încheiere a unui acord 

de recunoaștere a vinovăției. Acesta are în continuare pe lângă posibilitatea 

neavizării acordului de recunoaștere a vinovăției și posibilitatea infirmării actelor 

procesuale în conformitate cu dispozițiile art. 304 alin. 2 din C.proc.pen., de unde 

reiese că, atunci când procurorul ierarhic superior constată că un act procesual 

(cum este acordul de recunoaștere a vinovăției) încheiat de un procuror aflat în 

subordinea sa nu este conform dispozițiilor legale sau nu este întemeiat în fapt și în 

drept, acesta are obligația infirmării motivate a actului încheiat. În concluzie, 

consider că procurorul de caz este singurul în măsură să aprecieze asupra limitelor 

în care vor avea loc negocierile cu apărarea în vederea semnării unui acord de 

recunoaștere a vinovăției, orice altă ingerință exterioară asupra acestui element 

nefiind justificată și îngreunând procedura încă din faza incipientă. 

2. O altă propunere de modificare are ca obiect art. 479 din 

 C.proc.pen.  

În acest sens, consider că ar fi oportună legiferarea posibilității organului de 

urmărire penală de a se pronunța în cuprinsul acordului de recunoaștere a 

vinovăției cu privire la renunțarea la urmărirea penală precum şi asupra 

uneia/unora din faptele reținute în sarcina inculpatului în schimbul recunoașterii 

comiterii altei/altor fapte penale și acceptării încadrării juridice.  

Nu avem în vedere în această situație forma clasică a instituției renunțării 

la urmărirea penală reglementată de art. 318 din  C.proc.pen. unde printre 

elementele în raport cu care se apreciază existența interesului public în urmărirea 

unei fapte nu se regăsește și cel al colaborării inculpatului în vederea soluționării 

raportului de drept penal încă dintr-o fază incipientă a procesului penal prin 

încheierea unui acord de recunoaștere. Consider că ar fi benefică reglementarea 

posibilității renunțării la anumite capete de acuzare în schimbul recunoașterii altora 

și soluționării cauzei fără a parcurge toate fazele clasice ale procesului penal, etape 
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care presupun costuri suplimentare și alocarea unor resurse umane într-o manieră 

nejustificată.  

Evident această decizie a legiuitorului român ar presupune renunțarea la 

anumite prejudecăți legate de echitatea procedurii penale și ar însemna o apropiere 

puternică de ceea ce înseamnă această instituție procesual penală în sistemele de 

drept de tip anglo-saxon, unde este recunoscută și chiar utilizată această 

posibilitate legală, fiind un instrument suplimentar determinant în reușita 

negocierii.  

Astfel, posibilitatea renunțării la anumite capete de acuzare ar putea 

constitui un factor determinant în convingerea inculpatului de a achiesa la 

soluționarea cauzei prin încheierea unei convenții penale, perspectiva reducerii 

sferei acțiunii penale neputând fi neglijată, cu atât mai mult cu cât aceasta este într-

o relație direct proporțională cu pedeapsa finală ce poate fi aplicată pentru 

infracțiunea/infracțiunile ce formează obiectul acordului.  

În concluzie, susținem oportunitatea acestei modificări legislative 

întrucât beneficiile aduse în activitatea de negociere în vederea atingerii scopului 

procesului penal acoperă orice alte inconveniente legate de renunțarea la anumite 

capete de acuzare, care, de altfel, în majoritatea situațiilor sunt neglijabile, 

infracțiunile ce pot face obiectul renunțării fiind de cele mai multe ori de o 

importanță redusă sau fără consecințe asupra drepturilor și intereselor legale ale 

părților implicate în raportul penal. 

3. În același sens, consider că este oportună modificarea art. 480 din 

C.proc.pen. în sensul eliminării limitării sferei infracțiunilor ce pot face obiectul 

unui acord de recunoaștere a vinovăției în faza de urmărire penală. Limitarea 

posibilității aplicării acestei proceduri speciale numai cu privire la faptele pentru 

care legea penală generală sau specială prevede pedeapsa amenzii sau cea a 

detenției de cel mult 15 ani nu este justificată din considerente de ordin practic. 

Aceasta deoarece, de cele mai multe ori, inculpații vinovați de săvârșirea unor 

infracțiuni grave, pentru care legea prevede o pedeapsă ce depășește limita 
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prevăzută de norma indicată mai sus, recunosc săvârșirea faptei și ar achiesa la 

soluționarea conflictului prin încheierea unei convenții penale cu acuzarea, evitând 

astfel procese lungi și anevoioase, precum și orice alte inconveniente ce decurg din 

procedura publică desfășurată în fața instanțelor de judecată.  

Opinia este susținută și de datele statistice judiciare care demonstrează, 

astfel cum am argumentat în cuprinsul tezei de doctorat, că inculpații vinovați de 

săvârșirea unor fapte de o gravitate redusă și pentru care legea prevede pedepse 

apropiate de minimul general, evită orice negociere în vederea recunoașterii 

vinovăției cu organele de urmărire penală sperând în obținerea unei achitări în fața 

instanțelor de judecată, riscul pronunțării unei pedepse mai severe în cursul 

judecății fiind ușor acceptabil, sau de cele mai multe ori practic inexistent.  

Prin urmare, din punct de vedere psihologic, este demonstrabil că 

persoanele aflate în fața unor capete de acuzare grave cu privire la care 

posibilitatea pronunțării unor sentințe severe este foarte ridicată sunt de cele mai 

multe ori mult mai deschise în acceptarea definitivării conflictului prin parafarea 

unui acord, precum și în acceptarea unor concesii minore sau chiar nesemnificative 

în comparație cu persoanele vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de drept 

comun. 

4. O altă modificare legislativă ce ar putea influența substanțial 

procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, și prin urmare ar promova ideea 

de justiție negociată, este reprezentată de majorarea beneficiilor recunoscute de 

lege în favoarea inculpaților care achiesează la soluționarea procesului penal pe 

această cale.  

Actualmente, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 480 alin. 4 din 

C.proc.pen., persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază, în cazul 

încheierii unui acord cu reprezentantul Ministerului Public, de o reducere a 

limitelor de pedeapsă cu o treime în cazul în care legea prevede pentru delictul 

comis pedeapsa închisorii și cu o pătrime în cazul amenzii penale. În același sens, 
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în cazul inculpaților minori, limitele perioadelor având ca obiect măsurile 

educative privative de libertate se reduc obligatoriu cu o treime.  

Așadar beneficiile acordate inculpaților în faza de urmărire penală nu 

sunt suficient de motivante, cu atât mai mult cu cât, astfel cum rezultă din 

dispozițiile art. 396 alin. 10 din C.proc.pen., în cazul în care judecata în primă 

instanță s-a desfășurat în condițiile recunoașterii învinuirii, în caz de condamnare 

ori amânare a aplicării pedepsei, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se 

reduc cu o treime în cazul detenției, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. 

Pentru minori, instanța va reduce cu o treime limitele perioadelor pentru care se 

pot dispune măsurile educative privative de libertate. 

Prin urmare, nu există nicio justificare pragmatică pentru care inculpații 

ar achiesa în faza de urmărire penală la încheierea unui acord de recunoaștere a 

vinovăției cu acuzarea având în vedere că beneficiile recunoașterii faptei săvârșite 

și acceptării încadrării juridice indicată în actul de inculpare sunt identice cu cele 

oferite de legiuitor în cazul recunoașterii învinuirii direct în fața instanțelor sesizate 

prin rechizitoriu. În susținerea acestei opinii pot fi invocate numeroase cazuri ivite 

în practica organelor judiciare în care, deși inculpații nu au colaborat în niciun fel 

cu organele de urmărire penală și nici nu au recunoscut săvârșirea faptelor, în 

prima etapă a procesului penal   s-au prezentat totuși în fața instanțelor de judecată 

și au afișat o atitudine de resemnare și recunoaștere pentru a beneficia de reducerile 

de pedeapsă menționate anterior. 

În concluzie, pentru operaționalizarea și promovarea aplicării pe o scară 

cât mai largă a procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției este necesară 

legiferarea unor beneficii mai mari decât cele recunoscute de actuala reglementare. 

Doar în acest caz, persoanele cercetate ar putea fi influențate în sensul 

recunoașterii faptei săvârșite încă din faza de urmărire penală, în caz contrar, șansa 

obținerii unei achitări în faza de judecată, oricât de mică ar fi aceasta, reprezintă o 

piedică reală în atingere scopului primordial al justiției negociate. Aceasta 

deoarece, instanța are posibilitatea, chiar și în cazul recunoașterii învinuirii și 
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judecării inculpatului în condițiile art. 375 din C.proc.pen., dispunerii unei soluții 

de achitare sau de încetare a procesului penal, în cazul în care constată că este 

incident unul din cazurile prev. de art. 16 alin. 1 lit. a – j din C.proc.pen.  

5. O altă dificultate ivită în practica organelor judiciare este 

reprezentată de conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției. Consider că se 

impune modificarea dispozițiilor art. 482 din C.proc.pen. în sensul 

comprimării/simplificării structurii actului procesual ce consfințește încheierea 

unui acord.  

În acest sens, comparând conținutul convenției penale cu cel al 

rechizitoriului, învederăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 482 din 

C.proc.pen., respectiv art. 328 alin. 1 din C.proc.pen., nu pot fi identificate 

diferențe cantitative considerabile într-un sens sau în altul.  

Astfel, ambele acte procesuale cuprind elemente având ca obiect: 

• Denumirea instituției și data întocmirii actului; 

• Numele, prenumele și calitatea semnatarului/semnatarilor; 

• Date privitoare la fapta/faptele ce constituie obiectul cauzei, respectiv 

descrierea acesteia; 

• Încadrarea juridică a faptei săvârșite; 

• Date privitoare la persoana inculpatului; 

• Referiri la materialul probator administrat în cauză; 

• Cheltuielile judiciare; 

• Menționarea căii de atac prevăzută de lege și termenul peremptoriu de 

declarare; 

• Măsurile asiguratorii, măsuri preventive sau orice alte măsuri de 

siguranță dispuse în cursul urmăririi penale; 

• Semnătura emitentului/emitenților; 
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Adițional, spre deosebire de structura prevăzută de lege în cazul 

rechizitoriului, în conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției trebuiesc 

menționate și alte elemente cum ar fi: declarația expresă a inculpatului având ca 

obiect recunoașterea faptei/faptelor; declarația expresă de acceptare a încadrării 

juridice făcută în actul de inculpare; felul și cuantumul pedepsei, modalitatea de 

executare, precum și eventuala soluție de renunțare sau amânarea executării 

sancțiunii. 

Prin urmare, având în vedere aceste elemente, consider că nu se justifică 

îngreunarea procedurii speciale față de scopul avut în vedere inițial de legiuitor și 

transpus în expunere de motive a Noului Cod de Procedură Penală. Cu atât mai 

mult cu cât, pe lângă întocmirea unui act procesual cu același conținut cu cel al 

rechizitoriului, procurorul este pus în situația efectuării și altor demersuri pe care le 

consider, așa cum am menționat în cuprinsul prezentului capitol inutile și 

nejustificate, cum ar fi obținerea avizului prealabil și scris din partea 

conducătorului unității sau obținerea unei declarații exprese prin care inculpatul 

 recunoaște fapta/faptele reținute în sarcina sa și acceptă încadrarea în drept 

menționată în actul de inculpare. 

Având în vedere că scopul reglementării cu caracter de noutate în 

sistemul procesului penal din România a instituției analizate a fost acela al 

simplificării procedurilor judiciare și degrevării organelor implicate în restabilirea 

ordinii de drept, consider că în structura acordului de recunoaștere a vinovăției 

trebuiesc incluse strict și limitativ elementele în baza cărora, atât inculpatul, cât și 

instanța chemată să se pronunțe asupra legalității și temeiniciei convenției 

încheiate, să înțeleagă în ce constă acuzația formulată, corectitudinea raportării 

situației de fapt la norma de drept incidentă, justificarea cuantumului și formei de 

executare asupra căreia s-a ajuns la un acord. 

În concluzie, consider că în structura actului procesual ce consfințește 

înțelegerea încheiată între acuzare și apărare trebuiesc incluse următoarele 

elemente: 
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• Denumirea unității de parchet din care face parte procurorul de caz; 

• Datele de identificare (nume, prenume, calitatea) ale semnatarilor 

(procuror, inculpat și avocatul ales sau desemnat din oficiu); 

• Scurta prezentare a personalității inculpatului, antecedența penală, 

acoperirea sau diminuare pagubei cauzate prin săvârșirea faptei penale; 

• Descriere succintă a faptei și încadrarea acesteia în drept; 

• Enumerarea mijloacelor de probă pe care se sprijină inculparea; 

• Tipul, cuantumul și modalitatea de executare a pedepsei precum și 

orice altă modalitate de individualizare a executării sancțiunii penale; 

• Modalitatea de soluționare a acțiunii civile; 

• Semnăturile persoanelor implicate în procedură; 

Practic, accentul trebuie să fie pus asupra modalității de rezolvare a 

raportului de drept penal, izvorul acestui act procesual fiind chiar minuta ce se 

întocmește de către instanțele de judecată în momentul pronunțării unei soluții 

asupra fondului cauzei penale cu care au fost sesizate. 

6. O altă modificare legislativă impusă de imperativul respectării 

drepturilor și intereselor legale ale victimelor infracțiunii reținute în sarcina 

persoanei inculpate are ca obiect necesitatea acoperirii prejudiciului cauzat și 

restabilirii situației anterioare în fața instanței sesizate cu judecarea acordului. 

Astfel, în prezent, dispozițiile legale nu prevăd obligativitatea 

soluționării sau rezolvării în prealabil sau cel puțin concomitent a laturii civile. În 

acest sens, așa cum rezultă din prevederile art. 486 din C.proc.pen., instanța ia act 

de tranzacția sau acordul de mediere încheiat între partea civilă și inculpat odată cu 

admitere convenției penale, în cazul în care aceste acte de dispoziție există la 

dosar. În caz contrar, instanța va lăsa nesoluționată latura civilă, hotărârea dată 

asupra acordului de recunoaștere neavând autoritatea de lucru judecat în fața 

instanței civile sesizată ulterior și separat în vederea acoperirii prejudiciului cauzat 
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prin săvârșirea delictului penal. Mai mult decât atât, așa cum rezultă din 

interpretarea prevederilor art. 484 alin. 2 din C.proc.pen., în momentul judecării 

acordului de recunoaștere, instanța are doar obligația citării părții civile sau a 

persoanei vătămate, ascultarea acestora fiind condiționată de prezența în ziua 

judecății.  

Prin urmare, la momentul actual al stadiului de dezvoltare al legislației 

având ca obiect această procedură specială, declarațiile sau susținerile părții civile 

sau ale persoanei vătămate în fața instanței de judecată nu pot fi avute în vedere 

decât la stabilirea legalității și temeiniciei acordului încheiat între procurorul de caz 

și inculpat. În nicio situație instanța nu poate proceda la admitere acțiunii civile și 

obligarea inculpatului la acoperirea prejudiciului cauzat sau la restabilirea situației 

anterioare în absența unei tranzacții sau unui acord de mediere prealabil.  

Având în vedere inechitatea acestei soluții legislative, precum și 

necesitatea schimbării viziunii asupra a ceea ce trebuie să însemne desfășurarea 

procesului penal în România, respectiv asupra obiectului și scopurilor judecății, 

consider că legiuitorul trebuie să încline balanța în favoarea principiilor promovate 

de conceptul de justiție restaurativă. În acest sens, consider că scopul primordial al 

procesului penal nu trebuie să se rezume la tragerea la răspundere penală a 

persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni, ci ar trebui să conducă în egală 

măsură la satisfacerea drepturilor și intereselor victimelor, elemente ce își găsesc 

izvorul în comiterea faptei penale, decurg din aceasta în mod direct, și se impun a 

fi respectate concomitent cu respectarea dreptului statului de a restabili ordinea de 

drept. Echitatea, corectitudinea, temeinicia și stabilitatea unei soluții în materie 

penală trebuie să decurgă din rezolvarea completă a raportului conflictual. Se 

impune a fi asigurat un just echilibru între interesul statului de a menține ordinea și 

liniștea publică și de a pedepsi persoanele ce încalcă regulile de drept și 

imperativul înlăturării urmelor infracțiunii prin acoperirea prejudiciului cauzat ori 

prin restabilirea situației de fapt existente la momentul acțiunii sau inacțiunii 

ilicite. 
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În concluzie, propunem legiuitorului modificarea dispozițiilor legale 

având ca obiect procedura specială reglementată prin art. 478 – art. 488 din 

C.proc.pen., în sensul condiționării încheierii unui acord de recunoaștere a 

vinovăției de necesitatea soluționării acțiunii civile concomitent celei penale. În 

realizarea acestui deziderat, susținem următoarele trei variante: 

Prima se referă la condiționarea încheierii unui acord de recunoaștere de 

acoperirea integrală a prejudiciului cauzat părții civile. În această situație, anterior 

derulării procedurii speciale sau cel mult concomitent cu aceasta, dar anterior 

semnării acordului, inculpatul, fie acoperă integral prejudiciul cauzat, fie încheie 

cu partea civilă o tranzacție sau un acord de mediere. 

Cea de a doua variantă se referă la posibilitate acordată inculpatului de a 

achiesa la pretențiile părții civile și de a se obliga la acoperirea prejudiciului sau la 

restabilirea situației anterioare odată cu încheierea acordului de recunoaștere a 

vinovăției. În această situație este necesar, pe de o parte să se stabilească termenul 

exact în care urmează a fi îndeplinite obligațiile civile către victima infracțiunii, iar 

pe de altă parte să fie oferite garanții mobiliare sau imobiliare suficiente pentru a 

acoperi paguba cauzată în eventualitatea nerespectării de bună voie a obligației 

asumate. Nu avem în vedere în această eventualitate ipoteza încheierii unei 

tranzacții sau unui acord de mediere, după cum am arătat la argumentarea primei 

variante. 

Cea de a treia variantă are ca obiect acceptul părții civile anterior 

încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției de a soluționa latura civilă în mod 

separat în fața instanțelor de drept comun și separat de desfășurarea procesului 

penal. În această ipoteză, partea civilă își manifestă expres voința de a obține 

repararea pagubei suferite independent de soluția ce se va dispune pe latură penală. 

În concluzie, toate cele trei variante acoperă deficiențele constatate în 

actuala legislație și acordă victimei garanții suplimentare, satisfăcând într-o mare 

măsură exigențele unui proces echitabil și principiile promovate de susținătorii 

curentului justiției restaurative. Cu toate acestea, este important de menționat că, în 
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argumentarea anterioară am avut în vedere rolul victimei în ceea ce privește 

soluționarea laturii civile a procesului penal. Nu am avut în vedere în niciun fel 

rolul persoanei vătămate sau al părții civile în soluționarea laturii penale. În acest 

sens se pune întrebarea dacă ar fi echitabil ca legiuitorul să acorde acestor din urmă 

participanți în procesul penal dreptul de a se opune și de a obține respingerea unei 

eventuale convenții penale încheiate între acuzare și apărare în măsura în care 

soluționarea acțiunii penale nu satisface interesele acestora (drept de veto). Suntem 

de părere că acțiunea penală ar trebui să rămână atributul exclusiv al 

reprezentanților statului și prin urmare, indiferent de soluția dispusă pe latură 

penală, nu ar trebui acordat persoanelor vătămate dreptul de a se opune încheierii 

unei convenții penale, drepturile conferite de actuala reglementare fiind suficiente. 

7. Ultima propunere de lege ferenda se referă la conținutul sentinței 

prin care prima instanță de judecată admite acordul de recunoaștere a vinovăției și 

pronunță soluția cu privire la care s-a ajuns la un consens. În acest sens, astfel cum 

rezultă din interpretarea dispozițiilor art. 487 din C.proc.pen., sentința primei 

instanțe de judecată cuprinde în mod obligatoriu mențiunile prev. de art. 370 alin. 4 

(în concret toate mențiunile unei încheieri), art. 403 (expozitivul hotărârii) și art. 

404 din C.proc.pen. (dispozitivul sau minuta hotărârii judecătorești). În concret, 

sentința prin care a fost admisă convenția penală încheiată între procuror și 

inculpat are aceeași structură ca orice hotărâre judecătorească dată în materie 

penală asupra fondului cauzei în urma judecării cauzei în procedura de drept 

comun. Având în vedere necesitatea degrevării organelor judiciare avută în vedere 

de legiuitor la momentul reglementării acestei instituții speciale în procesul penal 

din România consider că se impune modificarea acestei dispoziții legale în sensul 

comprimării și simplificării structurii sentinței pronunțate. În acest sens, consider 

că nu este necesară o expunere exhaustivă a motivelor de fapt și de drept avute în 

vedere la luarea hotărârii de admitere a acordului, motive care în parte sunt 

indicate în cuprinsul actului procesual încheiat între acuzare și apărare, fiind 

suficientă adoptarea unei minute prin care să se stabilească legalitatea și temeinicia 
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convenției parafate în cursul urmăririi penale. Mai mult decât atât, există 

posibilitatea legitimării instanțelor de judecată de a proceda la motivarea deciziei 

luate doar în cazul în care aceasta ar face obiectul unei căi de atac ulteriore.  

În concluzie, așa cum am menționat anterior, susținem opinia 

simplificării și ușurării activității instanțelor de judecată competente a se pronunța 

asupra acordurilor de recunoaștere a vinovăției, fie prin comprimarea structurii 

hotărârilor judecătorești în această materie, fie prin legitimarea motivării acestora 

doar în ipoteza formulării unei căi de atac. 

Așa cum am menționat în partea introductivă a lucrării, în cuprinsul 

prezentei teze de doctorat ne-am propus să analizăm principalele probleme 

teoretice și practice cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale ce 

reglementează, cu caracter de noutate în procesul penal din România, instituția 

acordului de recunoaștere a vinovăției, acordându-se o atenție sporită respectării 

drepturilor și intereselor legale ale minorilor, precum și protejarea victimelor 

infracțiunii.  

Astfel, în primul capitol a fost efectuată o prezentare generală a 

instituției acordului de recunoaștere a vinovăției punându-se accentul pe 

justificarea necesității și importanței reglementării în sistemul nostru de drept 

procesual penal a principiului justiției negociate. În corelare cu expunerea de 

motive a Noului Cod de Procedură Penală, au fost prezentate cronologic 

principalele modele de reglementare, precum și modificările suferite de instituția 

ce formează obiectul analizei. În același sens, în cuprinsul capitolului, dar în altă 

subsecțiune, au fost analizate variantele adoptate de legiuitorii din alte state 

europene, făcându-se o paralelă cu forma finală din C.proc.pen. Au fost scoase în 

evidență asemănările și deosebirile dintre sistemele de drept menționate, precum și 

punctele tari, dar și deficiențele constatate. 

Cel de-al II-lea capitol analizează sistematic rolul reprezentantului 

statului în  desfășurarea acestei proceduri speciale în cursul urmăririi penale. Au 

fost antamate, printre altele, aspecte privitoare la necesitatea specializării 
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avocaților în domeniul justiției negociate, precum și pașii concreți urmați de 

fiecare din actorii implicați pe parcursul desfășurării procedurii. 

În cel de-al III-lea capitol au fost expuse elementele tehnico-tactice 

utilizate în desfășurarea procedurii, punându-se accentul pe metodologia de 

negociere, tehnicile de convingere utilizate, raporturile interpersonale dintre 

persoanele implicate direct în procedură, factorii care pot constitui reale piedici în 

perfectarea convenției, precum și alte condiții speciale cu efect direct asupra 

rezultatului urmărit. 

Capitolul IV are ca obiect studierea procedurii desfășurată în fața 

instanțelor competente a se pronunța asupra acordului de recunoaștere a vinovăției, 

atât în primă instanță, cât și în căile de atac. A fost pus accentul asupra 

problemelor de practică neunitară identificate în activitatea profesională, precum și 

asupra aspectelor controversate, oferindu-se răspunsuri pertinente și clare în urma 

studierii doctrinei și jurisprudenței naționale în domeniul de interes. 

În cuprinsul capitolului V a fost analizat statutul special al minorilor – în 

calitate de titulari ai dreptului de a parafa convenții penale cu acuzarea în cursul 

urmăririi penale. În vederea respectării dispozițiilor speciale privind judecarea 

cauzelor cu inculpați minori, au fost analizate în oglindă cele două proceduri 

speciale care se suprapun, clarificându-se neclaritățile ivite în activitatea organelor 

implicate în soluționarea acestui tip de dosare penale. În continuare, instituția 

acordului de recunoaștere a vinovăției a fost analizată din perspectiva victimelor 

delictelor ce formează obiectul procedurii. În acest sens a fost analizat rolul 

acestora, problematica respectării drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 

vătămate, soluțiile legale având ca obiect repararea prejudiciului, precum și 

restabilirea situației anterioare comiterii faptei. S-a pus accentul pe necesitatea 

corelării sistemelor de drept ce au reglementat această instituție de sorginte anglo-

saxonă cu ultimele tendințe ivite în doctrina și practica de specialitate la nivel 

european, și anume adoptarea principiilor și regulilor izvorâte din conceptul de 

justiție restaurativă. 
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Capitolele VI și VII abordează interdisciplinar instituția acordului de 

recunoaștere a vinovăției, tratându-se aspectele psiho-sociale și consecințele 

acestora în desfășurarea procedurii, respectiv corelarea jurisprudenței Curții 

Europene a Drepturilor Omului cu normele naționale de interes. Au fost explicate 

hotărârile relevante în materia justiției negociate ale curții de la Strasbourg, 

principiile directoare fiind raportate ad litteram la reglementarea națională. 

Capitolul VIII reprezintă propunerea prezentei teze de doctorat către 

legiuitorul național în vederea operaționalizării instituției acordului de recunoaștere 

a vinovăției și atingerii scopurilor redate în expunerea de motive a Noului Cod de 

Procedură Penală. Fiecare din propunerile de lege ferenda izvorăsc din studierea 

aprofundată a practicii și doctrinei relevante, precum și a jurisprudenței Curții 

Europene a Drepturilor Omului și în același timp respectă principiile fundamentale 

ale procesului penal în România, nefiind în contradicție cu legea fundamentală a 

țării noastre sau alte norme de drept național sau internațional.  

În concluzie, așa cum am menționat anterior, doctrina juridică străină a 

considerat instituția acordului de recunoaștere a vinovăției ca fiind singura cale de 

atingere a unui standard ridicat de prevenție cu cele mai mici costuri pentru 

sistemul justiției penale. Cu alte cuvinte, unele sisteme de drept de influență 

continentală, cum este si cel din România, au simțit nevoia unei abordări 

pragmatice, împrumutând anumite instituții de drept procesual ce își găsesc izvorul 

în sistemul de drept anglo-saxon, instituționalizând astfel principiul justiției 

negociate. 

Cu toate acestea, necesitatea reglementării și promovării ideii de justiție 

negociată nu trebuie să conducă la diminuarea sau chiar ,,abolirea” principiilor 

legalității, aflării adevărului și dreptului la un proces echitabil, egalitatea de arme 

constituind una din garanțiile fundamentale împotriva arbitrariului.  

Prin urmare, teza de doctorat antamează problematica acordului de 

recunoaștere a vinovăției, astfel cum s-a cristalizat aceasta în practica judiciară de 
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specialitate, punându-se accent pe necesitatea respectării drepturilor principalilor 

actori implicați în procedură. 

Totodată, s-au pus în balanță și analizat principalele avantaje și 

posibilele capcane ale desfășurării acestei proceduri speciale, urmărindu-se prin 

desfășurarea activității de cercetare științifică găsirea unor formule practice optime 

pentru a înlătura eventualele neajunsuri identificate, pentru a transparentiza 

procedurile desfășurate și pentru a simplifica procesul penal în ansamblul său, fără 

a face rabat de la principiile fundamentale ce reglementează procesul penal în 

viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 Toată activitatea de cercetare se regăsește în formularea unor propuneri 

de lege ferenda în partea finală a lucrării, modificări impuse, atât pentru a elimina 

deficiențele procesual penale relevate în practica organelor judiciare, cât și pentru 

respectarea drepturilor părților implicate în procedură, așa cum au fost acestea 

stabilite în jurisprudența curții de la Strasbourg. 

Potrivit doctrinei de specialitate în domeniul antamat, instituția acordului 

de recunoaștere a vinovăției prezintă anumite carențe și inconveniente în ceea ce 

privește textul de reglementare, aspecte care au scăpat din vedere legiuitorului la 

momentul adoptării Noului Cod de Procedură Penală. În pofida legiferării 

posibilității soluționării raporturilor de drept penal încă dintr-o fază incipientă a 

procesului penal prin încheierea unei convenții penale între reprezentantul 

Ministerului Public și inculpații vinovați de săvârșirea unor infracțiuni, cercetarea 

juridică în domeniu de interes este în continuare superficială, și as putea spune 

invers proporțională cu eventualele beneficii ce ar putea decurge din promovarea 

acestui principiu.  

Această lipsă de interes a literaturii de specialitate este justificată, pe de 

o parte de procentul extrem de mic pe care îl reprezintă acordurile de recunoaștere 

a vinovăției din ponderea actelor de sesizare a instanțelor de judecată, așa cum 

rezultă din statistica anuală a Ministerului Public în România, iar pe de altă parte 
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de posibilitatea legiuitorului și a organelor judiciare de a acționa pragmatic în 

direcția promovării unei justiții penale eficiente. 

Nu în ultimul rând, având în vedere caracterul de noutate al instituției ce 

formează obiectul analizei, lipsa unor studii aprofundate în domeniul de interes, 

precum și abordarea pluridisciplinară a studiului efectuat, consider că am reușit să 

surprindem într-o mare măsură problemele existente și deficiențele constatate în 

practica actorilor implicați în desfășurarea și parafarea negocierilor purtate în 

vederea recunoașterii vinovăției și să oferim răspunsuri susținute de argumente 

convingătoare într-un sens sau altul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


